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Gerenciamento de serviços de TI: redefinição
das prioridades durante um momento de
incerteza econômica.
Como o ambiente atual de incertezas econômicas e turbulências está afetando os
investimentos em TI? Para descobrir isso, a IBM realizou uma pesquisa global com
líderes de TI e de negócios, que gerenciam os investimentos de TI de suas empresas,
perguntando a eles como os recentes eventos econômicos estão afetando seus
planos. Os resultados mostram que as realidades econômicas atuais estão realmente
impulsionando mudanças das prioridades empresariais, que, por sua vez, estão
mudando as prioridades de TI. O estudo descobriu que as organizações estão
redefinindo seus projetos e programas de TI para sobreviver e prosperar na nova
economia – e, para isso, elas estão se beneficiando das melhores práticas de
gerenciamento de serviços.
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Assim que os CIOs descobrem quais atividades de negócios dependem mais de
uma melhor qualidade e confiabilidade por parte dos serviços de TI em suas
organizações, eles devem mapear essas atividades para os serviços de TI que as
apóiam, habilitam ou automatizam. Nesse momento, eles podem começar a redefinir
seus investimentos em projetos de TI. Em qualquer situação de orçamento apertado,
as áreas obrigatórias, como segurança e conformidade, normalmente vêm primeiro.
O gerenciamento mais inteligente de sistemas e serviços de TI vêm depois, seguido
por abordagens mais inteligentes da tecnologia, incluindo os projetos de
convergência, virtualização e consolidação.
Gerenciamento mais inteligente durante uma incerteza econômica
O gerenciamento mais inteligente da infraestrutura corresponde ao gerenciamento
de serviços. As organizações estão se beneficiando das melhores práticas de
gerenciamento de serviços para melhorar a qualidade dos principais serviços de TI e
reduzir os custos das atividades de negócios possibilitadas pela TI, com o intuito de
obter mais valor das capacidades e recursos existentes.
Os resultados do estudo feito pela IBM fornecem recomendações importantes que
podem beneficiar a maioria das organizações atuais:

●

Melhorar a qualidade e a confiabilidade dos serviços de TI para permitir a
produtividade da força de trabalho

●

Priorizar maneiras mais inteligentes de realizar tarefas, incluindo a consolidação
tecnológica.

●
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Mudar o foco da tecnologia e da otimização de subsistemas para a otimização das
atividades de negócios possibilitadas pela TI.

Nas incertezas econômicas atuais, o importante não é mais otimizar os subsistemas
de processo ou tecnologia. Agora é necessário aperfeiçoar as atividades de
negócios possibilitadas pela TI através de gerenciamento mais inteligente e práticas
de medições melhores que se concentrem na qualidade do serviço de TI e nos
resultados dos negócios.
Para obter mais informações
Para obter mais recursos e informações sobre o gerenciamento de serviços, entre
em contato com o diretor executivo de informação: através do site de gerenciamento
de serviços:
ibm.com/services/us/cio/optimize
Para obter mais informações sobre ferramentas e suporte que podem ajudar o CIO
em suas funções, acesse o Centro para Liderança de CIOs:
www.cioleadershipcenter.com
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